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Informācija par publisko apspriešanu: 

 Ierosinātājs: SIA „Skolas 20”. 

 Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts). 

 Publiskās apspriešanas norises laiks: 02.12.2014. – 15.12.2014. 

Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas 10.11.2014. lēmumu Nr. 46, 1.5.5. §. 

Koku ciršanas mērķis: „Teritorijas kopšana”. 

 

Plānoto cērtamo koku apraksts 

N. 

p.k. 

Koka sugas 

koeficients 

Koka 

suga 

Koka 

diametrs cm 

Koku 

skaits 

Koka 

atrašanās 

vieta 

Koka 

dekoratīvā 

vērtība 

1. 1 Pīlādzis 15/20 1 

Centra 

apkaime 

mazvērtīgs 

2. 2 Vilkābele 20 1 mazvērtīga 

3. 2 Liepa 32, 30 2 vērtīga 

 

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums 

1. Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules Skaits kopā 

 1.1.aptaujas lapas 4 

 1.2.iesniegumi - 

2. Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : 4 

 2.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida: 
 nav pamatota iemesla koku ciršanai. Lielākā daļa koku aug pie sētas un 

tur ir viegli izveidot apstādījumu joslu. 

1 

 cits viedoklis - 

 2.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 atbalsta - 

 daļēji atbalsta - 

 noraida 3 



 2 

 cits viedoklis - 

3. Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas 

ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko 

vērtību 

4 

 3.1.iedzīvotāji, kas dzīvo tiešās ieceres apkaimes tuvumā  1 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs: 
 iecere - teritorijas labiekārtošana - nav izskaidrota. Ja pieņem, ka tiek 

plānots noasfaltēt vai nobruģēt pagalmu, ir jāvar iekombinēt arī 

apstādījumi. Ja tie netiek iekombinēti, bet esošie tiek iznīcināti, gaisa 

kvalitāte vēl vairāk kritīsies. 

1 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 

 3.2.iedzīvotāji no dažādām Rīgas apkaimēm /Latvijas novadiem 3 

 pozitīvi ietekmēs - 

 negatīvi ietekmēs 3 

 neietekmēs - 

 cits viedoklis - 
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